R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

PRIMARUL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
stațiune turistică de interes local

DISPOZIȚIA
nr. 115 din 08.12.2020
- privind constituirea comisiei de recepție a produselor achiziționate prin procedura simplificată ,,Achiziție
tablete pentru uz școlar, cu acces la internet, pentru desfășurarea activităților didactice în mediul on-line, în
comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI

Analizând referatul întocmit de compartimentul de specialitate;
Văzând contractual de achiziție nr. 6553/04.12.2020 – Comuna Vama Buzăului, respectiv nr.
VDFROGBM11271328/04.12.2020 – S.C. Vodafone România S.A., încheiat între Comuna Vama Buzăului, cu
sediul în Vama Buzăului, strada Principală, nr. 425, județul Brașov, în calitate de achizitor și S.C. Vodafone
România S.A., cu sediul în București, strada Barbu Văcărescu, nr. 201, Sector 2, în calitate de furnizor;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 91/04.12.2020 – privind
aprobarea proiectului ,,Achiziție tablete pentru uz școlar, cu acces la internet, pentru desfășurarea activităților
didactice în mediul on-line, în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” și a cheltuielilor aferente acestui
proiect;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar
2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare și ale art. 126 și următoarele Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 155, alin. (1), lit. ,,e” şi art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul
administrativ,
DISPUN:
Art.1: Constituirea comisiei de recepție a produselor achiziționate prin procedura simplificată ,,Achiziție tablete
pentru uz școlar, cu acces la internet, pentru desfășurarea activităților didactice în mediul on-line, în comuna Vama
Buzăului, județul Brașov”, în următoarea componenţă:
1. Stoica Bianca
consilier achiziții publice Primăria comunei Vama Buzăului
- preşedinte;
2. Ionașcu Raluca Alexandra
director Școala Gimnazială Vama Buzăului
- membru;
3. Găitan Adrian Constantin
secretarul general al comunei Vama Buzăului
- membru;
4. Aldea Cosmina Georgeta
inspector Primăria comunei Vama Buzăului
- membru;
5. Stoica Gabriela Lucia
inspector Primăria comunei Vama Buzăului
- membru.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează membrii comisiei.
Art.3: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov şi persoanelor
menţionate la art. 1.
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAȘ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Adrian – Constantin GĂITAN

